Snel up and running

Onboarding service

Onboarding service
SNEL UP AND RUNNING

DizzyData is zo ontworpen dat werken met
de software intuïtief verloopt. Toch vraagt de
inrichting wel even extra aandacht.
Er zijn administraties aan te maken en te koppelen aan boekhoudpakketten. Gebruikers
moeten de juiste rechten toegewezen krijgen
en er zijn workflows in te stellen voor factuurautorisatie.
Daarom is met name voor grotere organisaties
onze onboarding service een slimme manier
om snel ‘up and running’ te zijn.

METEEN NAAR DE HOOGSTE VERSNELLING

De onboarding service houdt het volgende in:
•

Support bij de inrichting van DizzyData

•

Een verbeterrapportage na 6 maanden

•

Uw DizzyData-omgeving aangepast aan de eigen huisstijl

•

Twee uur training

Trainingen
KIES DE TRAINING DIE U NODIG HEEFT

De training die deel uitmaakt van de onboarding service kunt u online volgen of op locatie.
Een training op locatie maakt het eenvoudiger
in gesprek te gaan met elkaar, functionaliteiten
en instellingen te laten zien en handelingen
voor te doen of aan te wijzen.
Voor de online training maken we, als de groep
niet te groot is en uw hardware het toelaat,
gebruik van de chatfunctie of de microfoon.
Hoe de training ingevuld wordt, bepaalt u zelf.
U heeft allerlei mogelijkheden.
END USER TRAINING

Deze training is geschikt voor maximaal 15 end-users. Voor of na
de training behandelen we apart het beheer met degenen die
daar verantwoordelijk voor worden. Dit is goed te combineren
met het inrichten van de eigen omgeving.

KEY-USER TRAINING

Deze training is voor de key-users in uw organisatie en sluit
aan bij de leervragen van die groep. Met een demo in uw eigen
omgeving gaan we gericht oefenen en beantwoorden we alle
voorkomende vragen.

BEGELEID STARTEN IN DE EIGEN OMGEVING

Bij deze optie richten de key-users met onze hulp de omgeving
in en testen direct met eigen facturen. Voor ondernemers is het
wellicht aantrekkelijker om in die tijd bijvoorbeeld de fiattering
te regelen en te checken of de end-users goed met DizzyData
uit de voeten kunnen. Deze training is voor de key-users in uw
organisatie en sluit aan bij de leervragen van die groep. Met een
demo in uw eigen omgeving gaan we gericht oefenen en beantwoorden we alle voorkomende vragen.
VERBETERRAPORTAGE

De DizzyData verbeterrapportage in de onboarding service geeft
u direct aangrijpingspunten om:
•

De herkenning te verbeteren

•

De efficiency van uw backoffice-team te verhogen

•

Administraties die extra aandacht nodig hebben te
identificeren

INTERESSE

Neem contact op met de DizzyData consultants via
010 - 850 90 98 of per e-mail: sales@dizzydata.nl. We komen
graag langs om te demonstreren wat DizzyData voor uw bedrijf
zou betekenen.
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